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Програма фахового вступного випробування за спеціальністю
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» при вступі на
навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого
ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) / Ук-
лад. О.В. Горпинич, Т.К. Бараненко, І.С. Стружко – Маріуполь: ПДТУ,
2020. – 8 с.

Програма містить перелік обов’язкових освітніх компонентів для
здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», зміст їх мо-
дулів та тем, оволодіння якими забезпечує загальні та спеціальні (фахові)
компетентності за спеціальністю, визначені стандартом вищої освіти.

Програму розроблено фахово-атестаційною комісією за спеціальніс-
тю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», створену
наказом ректора ДВНЗ «ПДТУ» від 21 лютого 2020 року № 43-05.

Розробники програми (склад фахово-атестаційної комісії):

Ковальова Вікторія Євгенівна – Завідувач кафедри, доцент кафедри
електроенергетичних комплексів та си-
стем, голова комісії.

Члени комісії:
Горпинич Олександр Вікторович – доцент  кафедри електроенергетичних

комплексів та систем;
Стружко Іван Сергійович – асистент кафедри електроенергетич-

них комплексів та систем.

Ó ДВНЗ «ПДТУ», 2021 рік
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програму фахового вступного випробування складено на підставі
стандарту вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електро-
техніка та електромеханіка» галузі знань 14 «Електрична інженерія» для
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом Мі-
ністерства освіти і науки України від 26 червня 2019 року № 867.

Мета фахового вступного випробування полягає в комплексній пере-
вірці знань абітурієнтів при вступі для здобуття освітнього ступеня магіст-
ра, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освіт-
ньо-професійною програмою, під час здобуття попереднього освітнього
ступеня.

Абітурієнт повинен продемонструвати фундаментальні та професій-
но-орієнтовані уміння та знання, а також здатність вирішувати типові про-
фесійні завдання.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

1. Теоретичні основи електротехніки

1.1. Основні поняття про електричні та магнітні кола. Електричні та
магнітні величини. Пасивні елементи електричного кола. Рівняння елект-
ричного стану кола.

1.2. Лінійні кола постійного струму. Розрахунок кіл за законами Ома
і Кірхгофа. Еквівалентні перетворення електричних кіл. Методи розрахун-
ку електричних кіл.

1.3. Лінійні кола синусоїдного струму. Параметри змінного струму та
напруги. Розрахунок простих кіл. Комплексний (символічний) метод роз-
рахунку. Явище резонансу напруги та струму. Активна, реактивна та повна
потужності.

1.4. Трифазні кола. Основні схеми з’єднань трифазних мереж. Розра-
хунок симетричних трифазних кіл. Розрахунок несиметричних трифазних
кіл. Потужність трифазного електричного кола.

Рекомендована література:
1. Жежеленко І. В. Основи теорії лінійних електричних кіл із зосере-

дженими параметрами постійного та змінного струмів в усталеному режи-
мі : навч. посібник. / І. В. Жежеленко, В. В. Леонов. – Маріуполь : ПДТУ,
2017. – 114 с.

2. Маляр В. С. Теоретичні основи електротехніки. Електричні кола :
навч. посібник / В. С. Маляр. – Львів: Видавництво Львівської політехніки,
2012. – 312 с.
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3. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. Электриче-
ские цепи : учебник для бакалавров / Л. А. Бессонов – 12-е изд., исправ. и
доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 701 с.

4. Сборник задач по теоретическим основам электротехники : учеб.
пособие для энерг. и приборостр. спец. вузов / Л. А. Бессонов, И. Г. Деми-
дова, М. Е. Заруди и др.; под ред. Л. А. Бессонова. – 4-е изд., перераб. и
испр. – М.: Высшая школа, 2003. – 528 с.

5. Учебник по общей электротехнике / Г. Шатенье, М. Боэ, Д. Буи,
Ж. Вайан, Д. Веркиндер; пер. с фр. к.т.н. В. Н. Грасевича. – М.: Техносфе-
ра, 2009. – 624 с.

6. Зевеке Г. В. Основы теории цепей : учебник для вузов /
Г. В. Зевеке, П. А. Ионкин, А. В. Нетушил, П. В. Страхов. – М.: Энергоа-
томиздат, 1989. – 528 с.

7. Кузнецов А. В. Элементарная электротехника / А. В. Кузнецов. –
М.: ДМК Пресс, 2014. – 896 с.

2. Електричні машини

2.1. Трансформатори. Призначення, будова та принцип дії трансфор-
матора. Однофазний трансформатор. Режим холостого ходу та короткого
замикання. Електрична схема заміщення трансформатора. Визначення пас-
портних параметрів і зовнішня характеристика трансформаторів. Втрати та
ККД трансформатора. Трифазні трансформатори. Автотрансформатори.
Паралельна робота трансформаторів.

2.2. Машини постійного струму. Принцип дії генератора і двигуна
постійного струму. Будова колекторної машини постійного струму. Колек-
торні генератори постійного струму (генератор незалежного збудження,
генератор паралельного збудження, генератор змішаного збудження). Дви-
гуни постійного струму незалежного та паралельного збудження. Двигуни
постійного струму послідовного та змішаного збудження. Пуск двигуна
постійного струму. Регулювання частоти обертання двигунів постійного
струму.

2.3. Асинхронні машини. Двигунний та генераторний режими роботи
асинхронної машини. Принцип дії та будова асинхронного двигуна. Схема
заміщення асинхронного двигуна. Електромагнітний момент та робочі ха-
рактеристики асинхронного двигуна. Експериментальне визначення пара-
метрів і розрахунок робочих характеристик асинхронних двигунів. Пуск,
регулювання частоти обертання та гальмування трифазних асинхронних
двигунів.

2.4. Синхронні машини. Збудження синхронних машин. Типи та бу-
дова синхронних машин. Магнітне поле та характеристики синхронних
генераторів. Паралельна робота синхронних генераторів. Синхронний дви-
гун і синхронний компенсатор. Пуск синхронних двигунів.
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Рекомендована література:
1. Кацман М. М. Электрические машины / М. М. Кацман. – 12-е изд.,

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 496 с.
2. Бєлікова Л. Я. Електричні машини : навч. посіб. для студ. вищ.

навч. закладів / Л. Я. Бєлікова, В. П. Шевченко. – Одеса: Наука і техніка,
2012. – 480 с.

3. Вольдек А. И. Электрические машины. Введение в электромеха-
нику. Машины постоянного тока и трансформаторы : учебник для вузов /
А. И. Вольдек, В. В. Попов. – СПб.: Питер, 2008. – 320 с.

4. Иванов-Смоленский А. В. Электрические машины : учебник для
вузов / А. В. Иванов-Смоленский. В 2-х т. – 3-е изд., стереотип. – М.: Изда-
тельский дом МЭИ, 2004. – 534 с.

5. Копылов И. П. Электрические машины : учеб. для вузов / И. П.
Копылов. – 4-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2004. – 607 с.

6. Проектирование электрических машин : учебник для вузов / под
ред. И. П. Копылова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт,
2011. – 767 с.

7. Беспалов В. Я. Электрические машины : учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений / В. Я. Беспалов, Н. Ф. Котеленец. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2006. – 320 с.

3. Основи електроніки

3.1. Напівпровідники, p-n-перехід.
3.2. Напівпровідникові діоди, стабілітрони, стабістори, варикапи.

Випрямний діод, його вольт-амперна характеристика. Паралельне й послі-
довне з'єднання випрямних діодів. Технічні характеристики випрямних ді-
одів. Залежність параметрів діодів від температури навколишнього середо-
вища. Поняття про теплове та електричне пробиття діодів. Оборотне та не-
оборотне пробиття.

3.3. Будова та принцип дії біполярного транзистора, схеми вмикання
біполярного транзистора, характеристики та параметри біполярного тран-
зистора.

3.4. Різновиди польових (уніполярних) транзисторів. Принцип дії
польового транзистора з керуючим p-n-переходом та польового транзисто-
ра з ізольованим затвором. Диференціальні параметри польових транзис-
торів (крутизна характеристики, внутрішній (вихідний) опір, коефіцієнт
підсилення, вхідний опір).

3.5. Будова, принцип дії, характеристики та параметри біполярних
транзисторів з ізольованим затвором (IGBT-транзисторів).

3.6. Різновиди тиристорів (діністори, тріністори, симістори, одноопе-
раційні та двоопераційні тиристори, фототиристори). Принцип дії тирис-
тора, двотранзисторна модель тиристора. Запирні тиристори (GTO-
тиристори).

3.7. Інтегральні мікросхеми.
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Рекомендована література:
1. Титце У. Полупроводниковая схемотехника / У. Титце, К. Шенк. –

М.: ДМК Пресс, 2008. – 832 с.
2. Хоровиц П. Искусство схемотехники / П. Хоровиц, У. Хилл. – М.:

Изд-во БИНОМ, 2014. – 704 с.
3. Джонс М. Х. Электроника – практический курс / М. Х. Джонс. –

М.: Техносфера, 2006. – 512 с.
4. Прянишников В.А. Электроника: полный курс лекций. – СПб.:

КОРОНА принт; М.: Бином-Пресс, 2006. – 416 с.
5. Основы промышленной электроники. Под ред. В.Г. Герасимова. –

М.: Высшая школа, 1986. – 336 с.
6. Колонтаєвський Ю. П. Промислова електроніка та мікросхемотех-

ніка: теорія і практикум / Ю. П. Колонтаєвський, А. Г. Сосков. – К.: Кара-
вела, 2003. – 368 с.

7. Гусев В. Г. Электроника и микропроцессорная техника: учебник
для вузов / В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев. – М.: Высшая школа, 2005. – 790 с.

8. Забродин Ю. С. Промышленная электроника / Ю. С. Забродин. –
М.: Высшая школа, 1982. – 392 с.

4. Електромагнітні та електромеханічні перехідні процеси

4.1. Основні відомості про електромагнітні перехідні процеси. Осно-
вні визначення. Причини виникнення електромагнітних перехідних проце-
сів. Причини виникнення коротких замикань (КЗ) та їх наслідки.

4.2. Розрахунки струмів КЗ. Основні припущення, призначення, ви-
моги, поняття про розрахункові умови, розрахункова схема електроустано-
вки, розрахунковий вид КЗ, розрахункова точка КЗ, розрахункова трива-
лість КЗ. Параметри елементів електроенергетичних систем (ЕЕС), які не-
обхідні для виконання розрахунків КЗ. Складання розрахункової схеми та
схеми заміщення.

4.3. Розрахунок трифазних КЗ в електроустановках змінного струму
напругою вище 1 кВ. Врахування асинхронних та синхронних двигунів
при розрахунках струмів КЗ. Врахування комплексного навантаження при
розрахунках струмів КЗ. Розрахунок ударного струму КЗ.

4.4. Методи розрахунків несиметричних режимів у трифазних елект-
ричних колах. Несиметричні КЗ. Методика складання схем заміщення
прямої, зворотної та нульової послідовностей. Опори різноманітних еле-
ментів ЕЕС по відношенню до струмів зворотної та нульової послідовнос-
тей.

4.5. Розрахунок трифазних КЗ в електроустановках змінного струму
напругою до 1 кВ. Припущення, параметри мережі та фактори, які необхі-
дно враховувати при розрахунках струмів КЗ в електроустановках напру-
гою до 1 кВ. Розрахунок початкового діючого значення періодичної скла-
дової струму КЗ.
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4.6. Загальні поняття та припущення при вивченні електромеханіч-
них перехідних процесів. Математична модель синхронної машини. Кутові
характеристики потужності найпростішої ЕЕС. Характеристики потужнос-
ті складної ЕЕС. Характеристики електричного навантаження (загальні по-
няття, характеристики двигунного навантаження, характеристики статич-
ного навантаження, характеристики комплексного навантаження). Вплив
режиму ЕЕС на роботу навантаження (вплив змін напруги, вплив зміни
частоти, вплив несиметрії та несинусоїдності живлячої напруги).

4.7. Основи теорії стійкості ЕЕС. Категорії стійкості. Статична стій-
кість системи, характеристика статичної стійкості системи, види порушен-
ня статичної стійкості. Динамічна стійкість ЕЕС. Розрахунки та аналіз ста-
тичної стійкості ЕЕС. Розрахунки та аналіз динамічної стійкості ЕЕС.

4.8. Асинхронний хід та ресинхронізація. Пуск та зупинка електрод-
вигунів. Самозапуск електродвигунів.

4.9. Заходи щодо підвищення стійкості ЕЕС та вузлів навантаження.

Рекомендована література:
1. Переходные процессы в системах электроснабжения : учебник для

вузов / Г. Г. Пивняк, В. Н. Винославский, А. Я. Рыбалко, Л. И. Несен; под
ред. акад. НАН Украины Г. Г. Пивняка. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Энергоатомиздат, Днепропетровский Национальный горный университет,
2003. – 548 с.

2. Короткие замыкания и выбор электрооборудования: учебное посо-
бие для вузов / И. П. Крючков, В. А. Старшинов, Ю. П. Гусев и др., под
ред. И. П. Крючкова, В. А. Старшинова. – М.: Издательский дом МЭИ,
2012. – 568 с.

3. Букович Н. В. Розрахунок струмів короткого замикання електрое-
нергетичних систем / Н. В. Букович, під ред. Денисенко Г. І. – Львів: Вища
школа, Вид-во при Львів. ун-ті, 1988. – 248 с.

4. Веников В. А. Переходные электромеханические процессы в элек-
трических системах : учеб. для электроэнергет. спец. вузов / В. А. Веников.
– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1985. – 536 с.

5. Шабад В. К. Электромеханические переходные процессы в элек-
троэнергетических системах : учеб. пособие / В. К. Шабад. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2013. – 192 с.

6. Мясоедов Ю. В. Электромагнитные переходные процессы в элек-
троэнергетических системах : учебное пособие. Часть 1. / Ю. В. Мясоедов,
Л. А. Мясоедова, И. Г. Подгурская. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2014. –
104 с.

7. Расчёт токов коротких замыканий в энергосистемах : учеб. посо-
бие / С. А. Ерошенко и др. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. –
104 с.
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